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ชสอ. เปิดตัว โครงการตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์
เพื่อคนสหกรณ์
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
โครงการตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์ เพื่อคนสหกรณ์ โดยมี        
นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. สหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมและนำ�สินค้า     
มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
จากวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ ในเรื่ อ ง
การพั ฒ นาบุ ค ลากรสหกรณ์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์              
คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 49 กำ�หนดนโยบาย เรื่อง
“การพัฒนา ชสอ. ด้านสวัสดิการสหกรณ์สมาชิก” โดยการ              
จัดตั้งตลาดสินค้า Online สำ�หรับเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าของ
สมาชิกสหกรณ์ ให้สมาชิกของสหกรณ์สมาชิกซื้อขายสินค้า
กันเองโดยตรง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์การจัดตั้ง
สหกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดี
เป้าหมายหลัก เพื่อให้ ชสอ. เป็นองค์กรที่พัฒนาสหกรณ์      
ออมทรัพย์และบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างยั่งยืน
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน
   ในศุภวาระดิถขี นึ้ ปีใหม่ พ.ศ. 2565 ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ ทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ทุกคน ขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกคุ้มครองให้     
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของ ชสอ. ด้วยดีเสมอมา
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (เมษายน – ธันวาคม 2564)
ระยะเวลา 9 เดือน ชสอ. มีสินทรัพย์ 136,709,567,225 ล้านบาท มีกำ�ไรสุทธิ 1,153,721,608 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากทีส่ มาชิกให้การสนับสนุนและให้ความเชือ่ มัน่ ในการบริหารงาน ชสอ. เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของมวลสมาชิกอย่างแท้จริง
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 6 อัตราดอกเบีย้
2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) และอัตราดอกเบี้ย 2.78 ต่อปี (มีเฉลี่ยคืน) ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31
มกราคม 2565 โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ย
คืน) เปิดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สมาชิกทีม่ คี วามประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชือ่ ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 227 ขอบคุณครับ
		
          รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท
      
                            

					

      (ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
       ประธานกรรมการ  
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด                                 
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ชสอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
ทางวิชาการ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การดำ�เนินงานสหกรณ์ (MOU)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมาย
ให้ นายศิรวิ ฒ
ั น์ อินทรมงคล นายนพดล อินปา รองประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการและ
เลขานุการ นายวิทยา ประเทศ ดาบตำ�รวจเดชาวัตร อุ่นสอน
นายเอนก ล่วงลือ กรรมการดำ�เนินการ ซึ่งในพิธีการลงนาม
ครั้งนี้มี 6 หน่วยงาน ร่วมพิธี ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
แห่ ง ประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.วี ร ะพล ทองมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  อธิบดี    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน
กรรมการสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย นายศิ ริ ชั ย         
ออสุ ว รรณ ประธานกรรมการชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตร
แห่ ง ประเทศไทย จำ � กั ด และชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์                 
แห่งประเทศไทย จำ�กัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและการดำ�เนินงานสหกรณ์ การพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน และร่วมมือกันพัฒนา
ดำ�เนินงานสหกรณ์ด้านอื่นๆ  ตามที่เห็นสมควร  นอกจากนั้น   
ได้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานเพื่ อ พิ จ ารณากรอบ
แนวทางการดำ�เนินงานตามบันทึกความร่วมมือ ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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อบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำ�นวยการ”
เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าว
เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำ�นวยการ” และ
บรรยายพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา
และผูต้ รวจสอบกิจการ ชสอ. เข้าร่วม โดยมี นายวิทยา ประเทศ
ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมโลตัส     
ปางสวนแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
แนวคิดการบริหารงานสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการอำ�นวยการ รวมทัง้ ระเบียบ คำ�สั่ง ข้อบังคับ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
อำ�นวยการ การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ และนำ�ไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้า
หมายตามวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์

ทั้ ง นี้ ชสอ. ขอขอบคุ ณ วิ ท ยากรจากมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำ�กัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด ในการบรรยายให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้ารับการอบรม จำ�นวน
226 คน 80 สหกรณ์
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สหกรณ์สมาชิกศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำ�กัด
เมื่ อวั น ที่ 13 ธั นวาคม 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วย นายกิตติ์ เกิดโสภา ประธานกรรมการสื่อสาร
องค์การ นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
และ ดร.สมนึ ก บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การใหญ่ ให้ ก ารต้ อ นรั บ                 
นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูภูเก็ต จำ�กัด นำ�คณะกรรมการดำ�เนินการ จำ�นวน 17 คน
เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน ด้ า นการบริ ห ารจั ด การของ ชสอ. และ          
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การดำ�เนินกิจการ เพือ่ นำ�ไปปรับปรุง
และพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป พร้อมทั้งเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์
สมาชิก และศูนย์ IT ชั้น 4 สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ�กัด
เมื่ อวั น ที่ 14 ธั นวาคม 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วย นายกิตติ์ เกิดโสภา ประธานกรรมการสื่อสาร
องค์การ นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
และ ดร.สมนึ ก บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การใหญ่ ให้ ก ารต้ อ นรั บ                   
นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จำ�กัด นำ�คณะกรรมการดำ�เนินการ จำ�นวน 10
คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของ ชสอ. เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสหกรณ์ฯ
และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับ ชสอ. พร้อมทั้ง
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่
สหกรณ์สมาชิก และศูนย์ IT ชั้น 4 สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัด
นนทบุรี
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ประชุมใหญ่ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำ�กัด
เมื่ อวั น ที่ 22 ธั นวาคม 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เข้าร่วมพิธเี ปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564 สหกรณ์           
ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ ปทุมธานี จำ�กัด ณ หอประชุมใหญ่
อนุสรณ์ 100 ปี ภายในวิทยาการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครัง้ ที่ 4/2564
เมื่ อวั น ที่ 27 ธั นวาคม 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ            
ครั้งที่ 4/2564 โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่
ประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
กลาง “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำ�หรับกรรมการ
สหกรณ์ ” สำ � หรั บ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ สหกรณ์ ข นาดใหญ่ และ
สหกรณ์ขนาดเล็ก เพื่อให้กรรมการสหกรณ์มีคุณสมบัติตาม
มาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  และ     
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมทั้ง
2 หลักสูตร ดำ�เนินฝึกอบรมและขึน้ ทะเบียนผูผ้ า่ นการฝึกอบรม

ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 รวม 40 รุ่น 3,354 ราย รวมทั้งได้
มีการขยายระยะเวลาการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ในรูปแบบ
ออนไลน์ 100% ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2565
ในการนี้ ไ ด้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาทิ ศ ทางการจั ด ทำ � แผน
พัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) และ
การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน รวมทั้งร่วมหารือใน
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าว
เปิ ด การอบรม หลั ก สู ต ร “ผู้ ต รวจสอบกิ จ การขั้ น พื้ น ฐาน”           
ผ่านออนไลน์ จัดโดย เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ระหว่ า งวั น ที่ 10 - 11 ธั นวาคม 2564 ณ            
โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายธงชัย   
พุทธมอญ  รองประธานกรรมการ ชสอ.  ดาบตำ�รวจ  เดชาวัตร    
อุ่ น สอน ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒนา ดร.เอนก       
ล่วงลือ นายโกวิท เกตุงาม นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม และ
นายทวิช ศรีสวัสดิ์ กรรมการส่งเสริมฯ ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบกำ�กับ
ดูแล เขตพื้นที่ทั้ง 8 เขต รวมทั้ง ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการ
ใหญ่ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคของ

สหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ฯ เพื่อนำ�มากำ�หนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อไป
ในการนี้ ดร.สามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการ
ชสอ. บรรยาย “การให้บริการเงินกู้” และมอบงบประมาณ
สนับสนุน จำ�นวน 200,000 บาท ซึง่ เป็นไปตามแผนงานเของ
เขตพื้นที่ฯ โดยมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ประธานกรรมการเขต
พื้นที่ฯ และกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้รับมอบ การจัดอบรม
ครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 90 คน

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
เมื่ อวั น ที่ 11 ธั นวาคม 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
มอบหมายให้ นายศิรวิ ฒ
ั น์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการ
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564
และพิธีมุทิตาจิตเจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทำ�งาน ของชมรม             
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ พร้อมด้วย ร้อยตำ�รวจเอก   
สุวิทย์ มากด้วง กรรมการดำ�เนินการ เข้าร่วมพิธี พร้อมมอบ
เงินสนับสนุนจำ�นวน 20,000 บาท และมอบของที่ระลึกแก่
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กษียณอายุการทำ�งาน ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ภาคใต้
เมื่ อวั น ที่ 18 ธั นวาคม 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน         
ความเสีย่ ง และการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” จัด
โดย เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ โดยมี  ดร.สามัคคี  
เดชกล้ า นายธงชัย พุทธมอญ รองประธานกรรมการ ชสอ.
ดาบตำ�รวจ เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการส่งเสริม
และพัฒนา ดร.เอนก ล่วงลือ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
กรรมการส่งเสริมฯ ทีก่ �ำ กับดูแลเขตพืน้ ทีฯ่ และร้อยตำ�รวจเอก
สุวิทย์ มากด้วง กรรมการดำ�เนินการ ชสอ. ในเขตพื้นที่ฯ      
ภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น      
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของสหกรณ์สมาชิก ซึ่ง ร้อยตำ�รวจเอก    

สุชาติ บัวกิ่ง ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ เป็นผู้กล่าว
รายงาน ณ โรงแรมศรีสุขสันต์ รีสอร์ท ตำ�บลอ่าวนาง อำ�เภอ
เมือง จังหวัดกระบี่
ทั้งนี้เขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร     
นางสาวอรุ ณี วงศ์ ร าเชน ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นวิ เ คราะห์ ภ าวะ
เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารการเงิน และนายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ
อดี ต ผู ้ จ ั ด การใหญ่    ชสอ.  บรรยายให้ ค วามรู ้ เ กี ่ ย วกั บ       
การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ให้ กั บ ผู้ เ ข้ า       
รับการอบรม จำ�นวน 125 คน

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการ นายพรศักดิ์
คุณวุฒิมโนธรรม พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รศ.ทพ.สุรินทร์         
สูอ�ำ พัน กรรมการ และนางสาววันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการและ
เลขานุการ ซึ่ง ชสอ. สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมครั้งนี้
จำ�นวน 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564
ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

เมื่ อวั น ที่ 17 ธั นวาคม 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด และบรรยายพิ เ ศษ โครงการอบรม         
เรื่อง “หน้าที่และความรับผิดชอบของสหกรณ์ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน AML/CTPF” พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ          
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สมาชิกครบรอบวันก่อตัง้ ประจำ�เดือนมกราคม 2565
เลขที่สมาชิก		
100063
100287
100362
100519
100047
100309
100513
100966
101068
100057
100344
100665
100078
100128
100605
100081
100514
100591
100811
100253
100453
100971
101048
100423
100633
100669
100750
100136
100138
100468
100920
100956
100039
100153
100154
100158
100821
100904
100962
100021
100424
100003
100263
100266
100394
100662
100697
100780
100079
10

สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด

ตำ�รวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สยามนิสสัน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาธารณสุขจังหวัดพังงา
ประปาเขต 2
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
พนักงานไซโก้
ตำ�รวจตรัง
พนักงานยาสูบแพร่
พนักงานโอสถสภา
ครูเลย
ครูนนทบุรี
พนักงานฝาจีบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ
ยางสยาม
สำ�นักงานเลขานุการกองทัพบก
พนักงานสยามกลาสอินดัสทรี
โรงพยาบาลหัวหิน
จังหวัดทหารบกลำ�ปาง
สาธารณสุขนราธิวาส
ศูนย์อ�ำ นวยการสร้างอาวุธ
พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
กรมอุตุนิยมวิทยา
พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป
เนาวรัตน์พัฒนาการ
ครูสตูล
ตำ�รวจแห่งชาติ
ตำ�รวจรถไฟ
อุเทนถวาย
กองพันทหารม้าที่ 6
เอสเอ็มทีซี
ฐานทัพเรือสัตหีบ
ครูขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ครูนครราชสีมา
สภาวิจัยแห่งชาติ
โรงพยาบาลแพร่
กองพลทหารปืนใหญ่
พนักงานการประปานครหลวง
นครหาดใหญ่
สาธารณสุขสตูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันครบรอบ
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
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เลขที่สมาชิก		
100566
100684
100806
100135
100195
100737
100228
100483
100687
100869
100600
100326
100912
100341
100493
100804
100986
101003
100061
100558
100080
100209
100923
100431
100518
101078
100250
100389
100977
100166
100178
100717
100142
100953
100374
100505
100585
100898
100040
100116
100649
100848
101085
100014
100038
100272
100204
100231

สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด

กลุ่มกฤษดานคร
พนักงานโซฟิเทลขอนแก่น
พนักงานบริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พนักงานบริษัทการบินไทย
พนักงานแคนนอน(ประเทศไทย)
โรงพยาบาลประสาท
ศูนย์การทหารราบ
พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มสยามสตีล
กรมพลาธิการทหารอากาศ
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พนักงานเครือ ไอ.อาร์.ซี.ที.
โตชิบาแคเรียร์(ประเทศไทย)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
กรมการปกครอง
กองพลทหารราบที่ 5
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
กรมช่างอากาศ
กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พนักงานลากูน่า ภูเก็ต
รพช.อบจ.ตาก
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
ตำ�รวจภูธรจังหวัดหนองคาย
ตำ�รวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ
สาธารณสุขพัทลุง
กรมวิชาการเกษตร
พนักงานยาสูบเชียงใหม่
พนักงานโรงงานทอผ้ากรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกริก
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
ครูยะลา
ครูแม่ฮ่องสอน
อาร์ เอส แคนเนอรี่
วินเซอร์โฮเต็ล
ไทเท็กซ์ เอเซีย
ครูพิจิตร
ครูกาญจนบุรี
โรงพยาบาลยะลา
และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

วันครบรอบ
13
13
15
16
16
17
18
18
18
18
18
19
19
20
21
21
21
22
23
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ภาคกลาง
เมื่ อวั น ที่ 25 ธั นวาคม 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็ น ประธานเปิ ด การสั ม มนา “การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น             
สินเชื่อของสหกรณ์ตามกฎกระทรวง และการประชุมใหญ่
สามัญ ประจำ�ปี 2563 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคกลาง” พร้อมด้วย ดาบตำ�รวจ เดชาวัตร อุน่ สอน ประธาน
กรรมการส่งเสริมและพัฒนา นายเอนก ล่วงลือ กรรมการ      
ส่งเสริมฯ ที่กำ�กับดูแลเขตพื้นที่ฯ และ รองศาสตราจารย์          
วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.    
เพื่อนำ�เสนอแนวทางการบริหารงาน ชสอ. ตลอดจนรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก
ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

ทั้ ง นี้ ชสอ. ได้ ม อบงบประมาณสนั บ สนุ น จำ � นวน
200,000 บาท ซึ่ ง เป็ น ไปตามแผนงานเของเขตพื้ น ที่ ฯ          
โดยมี นายสุ รั ต น์ จั น ทร์ วั น เพ็ ญ รองประธานกรรมการ               
เขตพื้นที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่ เป็นผู้รับมอบ ณ
โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
จากนั้ น เป็ น การบรรยายด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
และการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสิ น เชื่ อ ของสหกรณ์ โดย                        
รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น อาจารย์ประจำ�แขนงวิชา
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
กว่า 90 คน

ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ฯ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ซึ่งมีสหกรณ์
ทีเ่ ป็นสมาชิก สสท. เข้าร่วมประชุม  เพือ่ รับทราบผลการดำ�เนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำ�
ปี 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา          
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อม
ด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมเป็นเกียรติใน
งานประชุมใหญ่สามัญประจำ � ปี 2564 สั น นิ บ าตสหกรณ์        
แห่ ง ประเทศไทย โดยมี นายวิ ศิ ษ ฐ์ ศรี สุ ว รรณ์ อธิ บ ดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบ      
โล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อกระบวนการ
สหกรณ์ และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ
12
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มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย
นายศิริวัฒน์  อินทรมงคล  ดร.สามัคคี เดชกล้า  พลตำ�รวจโท
วรวิ ท ย์ ลิ ปิ พั น ธ์ รองศาสตราจารย์ ทั น ตแพทย์ สุ ริ น ทร์             
สูอำ�พันธ์ กรรมการอำ�นวยการ นายวินัย นิยโมสถ ที่ปรึกษา    
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่  และนางประภาษร  ทิพย์ดี
รองผู้ จั ด การใหญ่ สำ � นั ก ธุ ร กิ จ ร่ ว มมอบเงิ น สนั บ สนุ น                 

งบประมาณ จำ�นวน 10,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อของขวัญและการจัดงานคริสต์มาส    
ให้กับเด็กๆ บ้านนกขมิ้นในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด     
ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
ทัง้ นี้ เจ้าหน้าที่ ชสอ. ได้น�ำ สิง่ ของ เสือ้ ผ้า ขนม ของเล่น
ฯลฯ มาร่วมบริจาคให้น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นด้วย
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802027
ร้อม
กล่องข้าวสแตนเลรส้อพน
กระเป๋าเก็บความ .- บาท
ราคา ชุดละ 280

802025
กล่องถนอมอาหาร
พร้อมกระเป๋าเก็บ 2 ใบ
ราคา ชุดละ 280.-ความร้อน
บาท

สินค้าธุรกิจเสริม
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com,
Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่
ฝ่ายธุรกิจเสริม 02-496-1199 ต่อ121,122,105,106
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
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เปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ�การ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552
ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 34 ฉบับที่ 413 เดือนมกราคม 2565

จัดทำ�โดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
http://www.fsct.com E-mail: info@fsct.com

